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Kraina zabaw "Jaś i Małgosia" 

Dnia 17 marca 2016 roku o godz.08:30 dzieci klas 0- III ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 

wyjechały na wycieczkę do krainy zabaw "JAŚ I MAŁGOSIA" w Zamościu. Celem wyjazdu 

było rozwijanie i doskonalenie zręczności, zwinności, szybkości i koordynacji ruchowej. Od 

godziny 09:30 do godziny 11:30 uczniowie bawili się wesoło pod opieką swoich wychowawczyń: 

Pani Bożeny Kwiatkowskiej, Renaty Rząd, Anny Chmura i Marii Koprucha. W krainie zabaw 

dzieci doświadczyły dużo humoru, uśmiechu, prawdziwej ekspresji emocjonalnej i przeżyć 

estetycznych. Miały do dyspozycji różnorodne zabawy: zjeżdżalnię dwutorową, suchy basen z 

piłeczkami, zjeżdżalnię trzytorową, tajemnicze labirynty, przejścia rurowe, trampolinę, mosty 

ruchowe i salki z zabawkami. Kraina zabaw "JAŚ I MAŁGOSIA" oferowała naprawdę wiele 

atrakcji. Wszystkie zabawki i strefy zabaw w tej sali zostały tak dobrane i zaprojektowane, 

by dzieci w trakcie zabawy, wspinania i harców mogły zwiększać sprawność ruchową, 

wzmacniać mięśnie, stawy i pokonywać lęki. Ich ciała w konsekwencji stawały się 

elastyczniejsze, szybsze i zwinniejsze. Dzieci były zaciekawione różnorodnymi formami 

rekreacji. Był to dla nich czas, który pomagał im stawać się osobowością pełną i wartościową 

zarówno na płaszczyźnie indywidualnej jak i społecznej. Bardzo cenne są takie chwile, 

ponieważ dzieci poprzez zabawę stają się osobowościami zrównoważonymi, zadowolonymi z 

chwili obecnej i bardziej przygotowanymi na niepowodzenia życiowe. Zabawa przygotowuje 

również uczniów do przyszłej pracy. Spełnia ona jedną z kluczowych ról w życiu każdego 

dziecka, dlatego należy ją szanować i traktować poważnie. Wpływa ona w dużej mierze na to, 

jakim w przyszłości stanie się człowiekiem.  

         

Dzieci zmęczone, ale jednocześnie bardzo zadowolone po szaleńczych zabawach wróciły o 

godzinie 12:30 do swoich domów. Każdy z nas czeka na zaczarowany czas dający chwile 

wytchnienia, spontaniczny uśmiech, ogromne zadowolenie, przestrzeń wolności i radości. 

Wszystkie dzieci już dzisiaj marzą o kolejnym wyjeździe do cudownej krainy zabaw. 

 



    

                  

Wiosnę powitaliśmy... 

Dnia 21 marca 2016 r. w naszej szkole powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie 

klas IV - VI pod kierunkiem pani Agnieszki Celińskiej przygotowali bardzo 

ciekawe przedstawienie o tematyce wiosennej. Potem wszyscy uczniowie szkoły 

wraz z nauczycielami udali się na boisko szkolne, by spalić Marzannę i w ten 

sposób pożegnać zimę. 

   



      

 

 Podążając za Twoim miłosierdziem 

Każdy dzień tego roku jest dla nas szczególnie wyjątkowy ze względu na przeżywany Rok 

Miłosierdzia. Dnia 23 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających 

się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno–modlitewne 

Podążając za Twoim Miłosierdziem - Droga Krzyżowa z dziećmi z Zambii. Za całokształt 

spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa - ksiądz Jerzy 

Koma, panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły pieśni o 

charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka Celińska. 

Drogę Krzyżową prowadzili uczniowie klasy IV, V i VI. 

 



Każdy chrześcijanin jest szczególnie zaproszony w tym roku, by odkrywać oblicze Boga, aby 

stawać się coraz bardziej z Nim miłosiernym wobec drugich. Nasza modlitwa w łączności z 

dziećmi z Zambii miała nam w tym pomóc. Zmartwychwstały Chrystus kroczy przed nami ku 

nowemu niebu i nowej ziemi, w której wszyscy ostatecznie będziemy żyć jako jedna rodzina, 

dzieci tego samego Ojca - niezależnie na jakim kontynencie mieszkamy i jaki mamy kolor 

skóry. Chrystus jednoczy nas wszystkich. On jest z nami po wszystkie dni, aż do końca 

czasów. W skupieniu rozważaliśmy czternaście stacji Drogi Krzyżowej niejako idąc za 

Jezusem Miłosiernym poprzez zraniony świat, śpiewając w naszych sercach na cześć Baranka 

"ALLELUJA". W naszym sercu jest radość i ból, na naszym obliczu - uśmiech i łzy. Ale 

Chrystus Zmartwychwstały żyje i kroczy z nami. Dlatego śpiewamy i wędrujemy razem z Nim 

pozostając wierni Jego słowu. 

    

Na zakończenie spotkania pani dyrektor szkoły Marta Magier złożyła życzenia wielkanocne 

nauczycielom i całej społeczności uczniowskiej. Następnie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i 

jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. Spotkanie Podążając za Twoim 
Miłosierdziem zakończyło się radośnie i świątecznie. Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy mieli 

stale utkwiony wzrok i serce na Zmartwychwstałym Panu. Nieśmy w sobie moc Boga, Jego 

miłość, sprawiedliwość i dzielmy się prawdą, pięknem i miłością. Wszystkim życzymy 

błogosławionych Świąt Wielkanocnych! Radujmy się Bogiem! Radujmy się, że Jezus żyje i jest 

z nami! 

 

 Światowy Dzień Ziemi 

Światowy Dzień Ziemi to największe, ekologiczne święto obchodzone w dniu 22 kwietnia. 

Uczestniczy w nim ponad 190 państw. Organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat 

skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. W tym dniu, każdy z nas 

powinien pomyśleć, co można zrobić, aby zachować czystość we własnym środowisku. Należy 

zachęcać także do segregowania śmieci oraz przekazywać informacje na temat 

zanieczyszczeń spowodowanych paleniem śmieci w naszych domowych piecach. 

W tym roku obchody Dnia Ziemi przebiegały pod hasłem "Niska emisja". Uczniowie z klas IV-

VI pod opieką pani Agnieszki Celińskiej przygotowali uroczysty apel, podczas którego mówili o 



zagrożeniach płynących z palenia śmieci , liści czy też tworzyw sztucznych. Młodszym 

dzieciom podobały się stroje oraz gazetka informacyjna o niskiej emisji i jej skutkach dla 

naszego zdrowia. 

  

 

 

Akcja "Twój dar Serca dla Hospicjum" 

 

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej "Twój dar Serca 

dla Hospicjum". 

Celem tego przedsięwzięcia jest zbiórka środków finansowych na rzecz Lubelskiego 

Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, edukacja najmłodszych obywateli, 

uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz 

pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu. 



Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku zostanie przeznaczone na: 

1. Zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych. 

2. Zakup sprzętu medycznego. 

3. Naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego. 

Akcja będzie trwała od 14 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Zbiórka pieniędzy będzie 

odbywała się w szkole, a także dzięki uprzejmości naszego ks. proboszcza Jerzego Komy w 

kościele parafialnym w Chłaniowie. Opiekunką tej akcji jest Pani Magdalena Małysz, 

nauczycielka języka angielskiego. 

Szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w akcji. Angażując się w to 

przedsięwzięcie będą miały możliwość lepszego zrozumienia potrzeb swoich rówieśników, 

którzy wymagają pomocy i wsparcia. "To, co wartościowe warto wspierać". 

 

Mały Konkurs Recytatorski A CZY WIESZ, DZIECINO MIŁA... 

Dnia 22 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się Mały Konkurs 

Recytatorski A CZY WIESZ, DZIECINO MIŁA...wierszy Marii Konopnickiej. Głównym celem 

tegorocznej edycji konkursu stała się popularyzacja twórczości wierszy Marii Konopnickiej - 

pisarki i nauczycielki. Dzieci recytowały wiersze, które nawiązywały do poezji ludowej, a także 

do romantyzmu i tradycji biblijnej. Utwory poetki zawierają protesty przeciwko 

niesprawiedliwości społecznej oraz ustrojowi niosącemu ucisk i krzywdę. Nacechowane są 

patriotyzmem, liryzmem i sentymentalizmem. 

W konkursie udział wzięło 16 uczniów z klas 0-III, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne 

interpretacje jej wierszy. Konkurs przygotowały: wychowawczynie klas 0-III tj. panie: 

Bożena Kwiatkowska, Renata Rząd, Anna Chmura i Maria Koprucha. 

       

Warunki uczestnictwa w konkursie były następujące: 

 każda klasa mogła zgłosić dowolną liczbę recytatorów, 



 repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz Marii Konopnickiej, tematyka tekstów była 

dowolna, 

 uczestnik miał obowiązek podać tytuł wiersza, 

 czas występu był ograniczony do 5 minut. 

Konkurs ten stał się doskonałą okazją, aby: 

 rozwijać uzdolnienia artystyczne wśród dzieci oraz uczyć ich wrażliwości na słowo 

poetyckie, 

 zachęcać do występów na scenie, 

 prezentować umiejętności uczniów, 

 uczyć uczniów rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

     

Recytację oceniało Jury w składzie: pani Ewa Kniaź- Pawelczyk i pani Dorota Kiełbasa. Komisja 

biorąc po uwagę interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała 

następujące nagrody: 

I miejsce - Amelia Jonasz (klasa III) 

II miejsce - Amelia Pakuła (klasa II) 

III miejsce - Krzysztof Domański (klasa I) 

natomiast wyróżnienia otrzymały: 

Agata Cimek (klasa III) 

Natalia Szewczyk (klasa III) 

Natalia Brożek (klasa II) 

Rafał Podyma (klasa 0) 

Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. 

Osobom z wyróżnieniem przyznano dyplomy i upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali słodkie 

niespodzianki. Dzięki takim konkursom dzieci miały okazję stanąć ze swym talentem przed 

większą publicznością, a to zapewne zaowocuje sukcesem w przyszłości. Deklamując wiersze 

uszlachetniają swoje i publiczności dusze. 



Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji 

oceniającej, a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu. 

 

 

Nagrody w XI Konkursie Literackim "Mój Anioł - to, co nas uskrzydla" 

 

3. Artystyczne ukazanie w formie literackiej wizerunku "Anioła". 

4. Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego i sugestywnego formułowania 

myśli. 

5. Prezentacja najlepszych prac na łamach prasy krasnostawskiej oraz na stronie 

internetowej Młodzieżowego Domu Kultury. 

 

Celem konkursu było: 

1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży 

zamiłowania do języka ojczystego, zwrócenie 

uwagi na potrzebę jego pielęgnowania - 

dbałość o kulturę i czystość mowy polskiej. 

2. Stworzenie możliwości osobistego wyrażenia 

odczuć, jakie wywiera wiara w dobrego 

opiekuna. 



6. Odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji. 

 

Po zapoznaniu się z 85. nadesłanymi na konkurs utworami napisanymi prozą i wierszem komisja 

w składzie: Anna Kowalczyk, Andrzej Woźniak, Janina Młynek przyznało nagrody i wyróżnienia. 

W kategorii poezja I nagrodę przyznano Anecie Chwałek ucz. kl. VI, III nagrodę - 

Karolinie Magier ucz. kl. V. za przepiękne cykle wierszy. Uczennice do konkursu 

przygotowała P. Marta Magier. 

      

 

Konkurs na palmę, pisankę, stroik i kartkę wielkanocną 

W marcu uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Kultury 

Samorządowej w Żółkiewce. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wykonywania i 

strojenia palm. Wykonywania pisanek metodą tradycyjną oraz szukania nowych innowacyjnych 

technik. Rozwijanie zainteresowania tradycjami i kulturą regionu oraz rozwijanie aktywności 

twórczej wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas 0-VI. 

Wszystkie prace zostały przekazane do OKS w Żółkiewce, gdzie nastąpiła prezentacja 

konkursowych wytworów. 

       

 



Dnia 11 kwietnia 2016 roku w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce zostały ogłoszone wyniki 

konkursu wielkanocnego. Jury w składzie: Anna Podgórska - dyrektor OKS, Katarzyna Oleszek 

- pracownik OKS, Łukasz Majkut - pracownik OKS oceniło prace uczniów. Jury w kategorii 

palma wielkanocna oceniając brało pod uwagę kompozycje, zastosowane materiały i 

pracochłonność wykonania. W kategorii stroik i kartki świąteczne oceniano pomysłowość i 

ogólne wrażenie. W kategorii pisanki wykonane metodą tradycyjną zwrócono uwagę na 

zastosowanie tradycyjnych wzorów i metod. W kategorii pisanek wykonanych dowolną 

techniką podczas oceny zwrócono uwagę na propozycję nowoczesnych zdobień i innowacyjnych 

technik. Staranność wykonania pracy było kryterium oceny w każdej kategorii. 

      

Uczniowie naszej szkoły zdobyli czołowe lokaty w konkursie: 

W I grupie wiekowej - uczniowie klas 0 - III: 

kategoria palma: Jury nie wyłoniło laureatów 

kategoria stroik: 

I miejsce - Kacper Kwieciński kl. II 

kategoria kartki wielkanocne: 

I miejsce - Natalia Szewczyk kl. III 

kategoria pisanki wykonane metodą tradycyjną: 

I miejsce - Klaudia Małysz kl. II 

kategoria pisanki wykonane dowolną techniką: 

I miejsce - Patryk Czop kl. III  

II miejsce - Kacper Kwieciński kl. II 

III miejsce - Amelia Pakuła kl. II 

Wyróżnienie - Weronika Tomiło kl. II 

W II grupie wiekowej - uczniów kl. IV - VI: 



kategoria stroik: 

I miejsce - Aneta Chwałek kl. VI 

Wyróżnienie - Wiktoria Duklewska kl. IV 

 

kategoria pisanki wykonane dowolną techniką: 

I miejsce - Julka Kwiecińska 

Wyróżnienie - Bartek Chwałek 

 

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy również nagrody rzeczowe. 

Gratulujemy nagrodzonym! 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Wiosenna sałatka 

 
Składniki: 

 

 Sałata lodowa 1/2 główki 

 Rzodkiewka 1 pęczek 

 Szczypiorek 1/2 pęczka 

 Kukurydza 1/2 puszki 

 Pomidor 2 szt. 

 Ogórek 1 szt. 

 Jogurt naturalny 110 ml 

 Sól 

 Pieprz czarny mielony 

 Czosnek granulowany 

 

 

 

 
Sposób przyrządzenia: 

1. Sałatę lodową rwiemy na małe kawałki i wrzucamy do dużej miski. Myjemy wszystkie 

warzywa i koimy rzodkiewki w plasterki, ogórka w półplasterki, paprykę w większą kostkę, 

pomidora w ósemki oraz drobno siekamy szczypiorek. Przesypujemy wszystkie warzywa do 

miski z sałatą lodową oraz dodajemy kukurydzę konserwową. 

2. SOS CZOSNKOWY: Jogurt naturalny przelewamy do miseczki, dosypujemy szczyptę 

soli, pieprzu czarnego mielonego oraz czosnku granulowanego. Wszystko dokładnie 

mieszamy i wlewamy to do miski z sałatką. Zawartość miski dokładnie mieszamy, aby 

wszystkie warzywa były oblane sosem. 

Diana Krzysztoń 

 

 

 

 



 
 
Nauczycielka pyta największego lenia w klasie:  

-Jakim zwierzęciem chciałbyś być? 

-Wężem! – odpowiada uczeń. 

-A dlaczego?  

-Bo on leży, a mimo to idzie.  

 

********************************************************************************** 

Chłopiec przychodzi ze szkoły i mówi:  

-Tato masz dzisiaj takie małe zebranie w szkole.  

-Co masz na myśli mówiąc ,,małe"?  

-No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor. 

 

********************************************************************************** 

Pani nauczycielka pyta:  

-Jasiu kiedy odrabiasz pracę domową?  

-Po obiedzie.  

-To czemu nie masz odrobionej pracy domowej?  

-Bo nie było obiadu.  

 

********************************************************************************** 

Przychodzi Jasio szczęśliwy do domu i mówi:  

-Nauczyłem się liczyć do dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10.  

-Jasiu, a gdzie jedynka? -pyta tata.  

-Jedynka jest w dzienniku. -odpowiada Jasio.  

 

********************************************************************************** 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły i mówi:  

-Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy.  

-Dlaczego?  

-Nie musisz kupować nowych książek na przyszły rok, zostaję w tej samej klasie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Małgorzata Chwałek 



 

 

 

 

 

 

Zagadki wiosenne 

 

 

 

 

 

 

W tym numerze dla odmiany mamy dla Was krzyżówkę 

z angielskimi słówkami. Z pewnością nie będzie dla was 

trudna   

W marcu się zaczyna, gdy się 

kończy zima. Przyjdzie z wiatru 

ciepłym wiewem, z pięknem 

kwiatów, z ptaków śpiewem. 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, 

żabki płakały przez dzionek cały. 

 



 

 

 


